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VOORWOORD

Dag Leutige Loeties en Wilde Wieties!
Dag mama’s en papa’s (*) van de Leutige Loeties  
en de Wilde Wieties,

Belofte maakt schuld!
Dat betekent dat als je iets beloofd hebt, je het ook echt wel moet 
doéoéoéoén. En ja, wij houden woord! Dat betekent dat je ook doet 
wat je zééééééégt.

Dus hier zijn we er dan mee: de tweede uitgave van ons 
Jeugdmagazine voor Leutige Loeties en Wilde Wieties. Je hebt nood 
aan een grote reiskoffer om die toffe, hippe, leuke, gezonde en ‘very’ 
coole activiteiten voor kinderen en jeugd in op te bergen. 
Waar? In Oudenaarde. Allemaal. Stuk voor stuk! 

Voor wanneer? We nemen eerst nog even de krokusvakantie voor 
jullie mee, om daarna volop vooruit te blikken op wat de maanden 
maart, april , mei, juni, juli en augustus 2019 verder voor lekkers 
brengen. Een programma om van te smullen! Niet letterlijk, hè. 

‘Hoort daar deze keer dan geen tromgeroffel en trompetgeschal 
bij?’, hoor ik daar een twijfelende Loetie en een weifelende Wietie 
vragen. Tuurlijk wel! De Rettekeket, Boem Boem zit verborgen en 
verweven en genesteld en geklonken en bestempeld en bewaard in 
al die programma’s die jullie in ons magazine aantreffen. 

Wijze voorstellingen, leerrijke lessen, spetterende sporten, knappe 
kampen, toneel, film, beklijvende boeken, tekenen, schilderen, 
knutselen en muziek maken… Toffe… euh… dingen, die schallen en 
roffelen dat het een lieve lust is. Zo straf zijn ze! 
Straf, dat betekent sterk, stoer, zo waauw en wow en OMG?!,  
en niet straf zoals je die vaak op school moet schrijven – oeps! 

>>

Sc
he

pe
ne

n 
Ca

rin
e 

Po
rt

oi
s, 

Pe
te

r S
im

oe
ns

, C
in

dy
 F

ra
ns

se
n,

 
St

ef
aa

n 
Ve

rc
am

er
, S

yb
ill

e 
D

e 
Vo

s

jeugdmagazine_02_dec2018.indd   1 11/01/19   15:22



2

Wij zijn vóór het milieu en tégen de opwarming van het klimaat, 
maar haast je als de HETE BLIKSEM om je al in te schrijven voor 
het programma van jouw dromen, om kaartjes te reserveren of een 
plaatsje te bemachtigen, Leutige Loetie en Wietie.

Dat betekent niet dat alles wat in dit jeugdmagazine staat een droom 
is. Nee hoor, werkelijkheid! Maar we geven wel toe: wat Oudenaarde 
weer allemaal voor jou in de aanbieding heeft, oogt zo mooi als in 
een droom. Ahum…

Eigen lof stinkt, zeggen de mensen. 
Dat betekent dat het niet gepast is als je al te zeer opschept over  
jezelf en wat je zelf doet.

Maar weet je wat? Wij stinken graag, en met plezier, als we  
zoveel activiteiten voor jullie in elkaar kunnen boksen,  
beste Leutige Loeties en Wilde Wieties!

Doei!

(*) Mama’s en Papa’s
Bedankt voor de vele brieven waarin jullie zich boos maakten omdat we jullie de 
vorige keer niet hadden vermeld. We zullen het nooit meer doen…

DO-
   OR-
  LO
PE-     ND
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DOORLOPEND 
T.E.M. 30 JUN.

gratis (-12 jaar)
boekje en materiaal: € 4,00

MOU
(Museum Oudenaarde en 
de Vlaamse Ardennen)

Meer info
www.mou-oudenaarde.be

DE DRIE MOUSEKETIERS

Adriaen Brouwer zit in de problemen! Iemand heeft al zijn 
schildersmateriaal gestolen: zijn penselen, palet, potloden, houten 
panelen, mengpotjes, kleurpigmenten voor zijn verf, krijtjes, 
schildersezel… en dat is helemaal niet leuk! Wie is de dief en hoe 
kan je hem op het spoor komen? Dat kan maar op één manier. Loop 
voorzichtig en met grote, nieuwsgierige ogen door het museum en 
zoek de verborgen boodschappen. Best spannend, want als je dit 
tot een  goed einde brengt kan je de dief ontmaskeren! En dat is 
hééééééél leuk!

6 10
J

CULTUUR
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CULTUUR

HET OUDENAARDE VAN 
ADRIAEN

Ontdek het Oudenaarde van Adriaen Brouwer op een leuke en 
interactieve manier. De letterbox geocache ‘Het Oudenaarde van 
Adriaen’ loodst je langs enkele plaatsen in de historische binnenstad 
die waarschijnlijk een rol hebben gespeeld in zijn korte, maar 
turbulente leven. Je hoeft het traject natuurlijk niet helemaal uit het 
hoofd af te leggen. We hebben een handige kaart die je helpt om de 
weg te vinden. Ook de coördinaten moeten je naar het juiste punt 
leiden. Op die locaties leer je niet enkel meer over de link tussen 
onze bekende schilder en onze fijne stad. Je krijgt ook een raadsel 
voorgelegd. Als je alle raadsels juist oplost, kan je op het einde 
niet alleen de geocache-stash vinden, maar mag je ook een leuke 
Brouwerprijs ophalen!

DOORLOPEND 
T.E.M. 30 JUN.

gratis

Oudenaarde – Binnenstad
info
www.mou-oudenaarde.be

extra
Breng je smartphone mee!
Reservatie niet nodig.

8 99
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BIBLIOTHEEK

    MAART — 
JEUGD-
BOEKEN-
MAAND

DOORLOPEND 
1 — 31 MRT.
gratis

Bibliotheek & Woeker
Markt 35, 9700 Oudenaarde

info & inschrijving
www.oudenaarde.be/jeugdboekenmaand

Bibliotheek
Adolescentenafdeling, 
Markt 35, 9700 Oudenaarde

VRIENDEN VOOR ALTIJD

Er zijn goede vrienden, beste vrienden, verloren en vergeten 
vrienden, vrienden van op school, vrienden van de sportclub of de 
jeugdbeweging, vrienden die familie zijn, oude vrienden, nieuwe 
vrienden, voorlopig onbekende vrienden, onzichtbare vrienden, 
boekenvrienden, dierenvrienden, Facebookvrienden, verre vrienden, 
vrienden voor heel even en vrienden voor altijd.
Tijdens de jeugdboekenmaand is vriendschap ons uitgangspunt om 
met boeken aan de slag te gaan. Schrijf je in voor deze activiteiten 
en nodig je vriendjes uit om dat ook te doen!

LETTERPOST
Schrijf een postkaart aan je BFF
Sms’jes, Messenger- of WhatsAppberichten sturen we voortdurend. 
Maar hoe lang is het geleden dat je nog eens een persoonlijk briefje 
kreeg? Gewoon per post. 

+ 12
J
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Wij blazen deze traditie nieuw leven in en voorzien een reeks 
inspirerende postkaarten om naar je BFF, pennenvriend of b te 
sturen. Personaliseer de kaart, vul het adres van je bestemmeling in 
en deponeer ze in onze speciale postbus. Wij verrassen je vriend of 
vriendin met je persoonlijke boodschap!

STEKEBLIND (4HOOG)
Stekeblind is een verhaal over liefde en vriendschap. Romeo en Julia 
voor kleuters. Een verhaal vol humor, verwondering en poëzie. Deze 
voorstelling organiseren wij in het kader van de Jeugdboekenmaand. 
Je vindt deze info dus ook terug bij de Bib.

Alles begint met een brief. 
Van Egel aan Mol. 
Dat hij bij haar wil zijn. 
Samen praten over de dingen. 
Samen thee drinken voor het raam. 
Samen naar buiten kijken. 
Samen schaapjes tellen en 
Samen slapen in één bed.

   ZO. 
3 MRT.
14.30u
€ 7 (-12 jaar), € 10
€ 1,5 (OK-pas)

CC De Woeker
Woeker 3, 9700 Oudenaarde

info & tickets
www.oudenaarde.be/jeugdboekenmaand
www.dewoeker.be – T 055 30 13 66

+ 3
J
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SCHRIJVER ZKT VERHAAL
(workshop Artforum, 14 – 16.30u)

SCHRIJVER VOND VERHAAL
(interview, 17 – 18u)

activiteit: workshop en interview jong Oudenaards schrijftalent
Soms is het een zin, soms een regel in een krant, soms een flard van 
een gesprek en soms is er helemaal niets. We bouwen een eigen 
verhaal met wat we om ons heen vinden, in de krant lezen, door de 
lucht zien vliegen of gewoon zachtjes horen fluisteren in ons oor. 
Daarna geven we het woord aan enkele jongeren uit Oudenaarde 
die zelf al een boek geschreven hebben: o.a. Quinten Goethals en 
Manu Verleyen komen vertellen over hun boek, hun aanpak, hun 
drijfveren…

WOE. 
13 MRT.
gratis

Bibliotheek
Markt 35, 9700 Oudenaarde

info & tickets
www.oudenaarde.be/jeugdboekenmaand

12 18
J

CYBERPESTEN 
activiteit: lezing
Het internet biedt heel wat kansen voor jongeren, maar brengt 
helaas ook een aantal risico’s met zich mee. Met de opkomst van het 
internet heeft ook pesten vaak een digitaal randje gekregen. 
Op 15 maart 2019 organiseert de jeugdraad van Oudenaarde een 
lezing rond cyberpesten.

    VR. 
15 MRT.
gratis

verdere info
jeugdraad.oudenaarde@gmail.com

16 30
J
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MAX MAAKT EEN VRIEND
activiteit: voorlezen en knutselen
Max is net verhuisd. Al zijn speelgoed zit in dozen en mama heeft het 
veel te druk. ‘Ga naar buiten’, zegt ze. ‘Maak een vriend.’ Daar moet 
Max even over nadenken. Maak een vriend… Met een lampenkap, 
twee planken en een kleerhanger gaat hij aan de slag. De buurjongen 
komt over het hek loeren, maar voor hem heeft Max geen tijd. Hij wil 
zijn vriend afwerken!

We maken kennis met het verhaal ‘Max maakt een vriend’  
(Claudia De Jong & Kristof Devos, De Eenhoorn) en steken daarna 
de handen uit de mouwen om zelf een vriendje te maken.

     ZA. 
16 MRT.
10.30 — 12u
gratis

Bibliotheek
Markt 35, 9700 Oudenaarde

info & tickets
www.oudenaarde.be/jeugdboekenmaand
www.dewoeker.be

4 6
J
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HOE OMA PLOTS VERDWEEN 
activiteit: muzikale verteltheatervoorstelling, workshop met  
Pieter Gaudesaboos en zoektocht
Enkele jonge actrices en saxofonisten van de academie brengen 
een theaterbewerking van dit verrassende verhaal. ‘Hoe oma plots 
verdween’ gaat over een bijzondere vriendschapsband en over 
afscheid nemen.  
Daarnaast gaan we creatief aan de slag met het thema. Ook neemt 
auteur-illustrator Pieter Gaudesaboos je mee op schattenjacht in zijn 
boek.

‘Onze oma is anders dan andere oma’s. 
Die bakken taart en doen aan yoga. 
En ze willen altijd blijven leven. 
Onze oma niet.  

Oma en ik… 
Wij doen alles samen.  
Wij zijn de beste maatjes. 
Wij zijn den Dikken en den Dunnen.’

     ZA. 
23 MRT.
10 — 12u
gratis

Bibliotheek
Markt 35, 9700 Oudenaarde

info & inschrijven
www.oudenaarde.be/jeugdboekenmaand

6 12
J
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CULTUUR
FILM

COCO

Animatiefilm uit de VS (2017), Nederlands gesproken.
Miguel droomt ervan om een succesvol muzikant te worden.  
Hoewel de muziek al generaties lang uit zijn familie wordt 
verbannen, is het zijn grote droom om net zo beroemd te worden  
als zijn idool, Ernesto de la Cruz.

Oscar en Golden Globe voor beste animatiefilm. 

   MA. 
4 MRT.
14u
€ 4 (-25 jaar), € 5
€ 1,5 (OK-pas)

CC De Woeker
Woeker 3, 9700 Oudenaarde

info & tickets
www.dewoeker.be – T 055 30 13 66

0 99
J
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  MA. 4 — 
VR. 8 MRT.
7 — 18u

€ 8 (3–5 uur), 
€ 14 (> 5 uur)

KBO Sint Walburga
Smallendam 6, 9700 Oudenaarde

info & inschrijving
Verplicht inschrijven via:  
vakantieopvang@oudenaarde.be

VAKANTIEOPVANG  
KATTEKWAAD
Ben je op zoek naar opvang voor je kind tijdens de vakanties? Dan is 
er vakantieopvang Kattekwaad (vroeger vakantieopvang Begijnhof), 
die plaatsvindt in de gebouwen van KBO Sint-Walburga. De opvang 
wordt verzorgd door een vaste opvangkracht, samen met animatoren 
(studenten). Er worden dagelijks activiteiten georganiseerd met de 
kinderen. Daarnaast is er mogelijkheid tot vrij spel.

De ouderbijdrage is fiscaal aftrekbaar. Er wordt een boete van 50% 
van het normale tarief aangerekend indien ingeschreven kinderen 
niet naar de opvang komen. OK-pas: 25% van het normale tarief. 

De kinderen brengen zelf hun lunchpakket, tussendoortje en drank 
mee. Indien nodig brengen ze ook eigen verzorgingsproducten en 
vervangkledij mee.
Voor meer info kan u terecht bij de coördinator Huis van het Kind  
en Kinderopvang, Sociaal Huis, 1e verdieping, Meerspoort 30,  
9700 Oudenaarde en op het nummer 055/33 51 24.
Tijdens de vakanties zelf kan u contact opnemen met de 
opvangkrachten op het nummer 0472/09 79 40.

2,5 12
J

HUIS VAN 
HET KIND

e42
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THEMAKAMP KROKUS 

HET EILAND ZINKT!
Midden in de Grote Oceaan ligt een klein eiland: Snorkland. Voor 
de inwoners, het Snorkvolk, is het eiland steeds een oase van rust 
geweest waar ze vrij konden genieten van het mooie weer en al de 
troeven van het eiland. Tot nu. Het eiland is zo populair onder de 
toeristen dat er dag in, dag uit een massa volk aanwezig is. En niet 
alleen de inwoners kunnen het niet meer aan, ook het eiland begint 
het te begeven. Het zinkt!

Zullen de inwoners het eiland drijvend kunnen houden of kiezen ze 
voor een leven onder water? Neem deel aan het themakamp en kom 
het net zoals wij te weten tijdens dit waanzinnige avontuur vol spel, 
sport en water!

  MA. 4 — 
VR. 8 MRT.
7.30— 18u
(activiteiten: 9.30 – 16u)

€ 55
(inwoners Oudenaarde)

€ 75
(niet-inwoners Oudenaarde)

€ 15 (OK-pas)

Stedelijke sporthal
Rode Los 1, 9700 Oudenaarde

info & inschrijving
jeugdcentrum@oudenaarde.be
T 055 33 44 90
sportdienst@oudenaarde.be
T 055 31 49 50

www.oudenaarde.be

extra
Voor geboortejaren 
2004 – 2016

3 15
J

JEUGD SPORT
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Inschrijven is verplicht en kan via de webshop 
op www.oudenaarde.be of op de jeugddienst,  

op 6 februari van 17u tot 18u, of de dagen erna 
tijdens de openingsuren.

Vanaf het derde ingeschreven kind kan je een 
korting genieten. Het themakamp is fiscaal 

aftrekbaar en kan gedeeltelijk door het 
ziekenfonds worden terug betaald.

Wat zit er bij de prijs inbegrepen?
Opvang voor en na, drie drankjes en een vieruurtje per dag, 

ver zekering, spelbegeleiding, zwembeurt en sportactiviteiten, 
filmvoorstelling 'Coco'.

Meebrengen: lunchpakket (liefst in een boterhamdoos), herbruik-
bare beker, regenjas, sportkledij, zwemkledij (op woensdag).

Extra info:
Bij deelname aan het themakamp dienen kinderen zindelijk te zijn.
Bij het te laat afhalen van uw kind(eren) wordt per begonnen 
kwartier een boete van 2,50 euro per kind aangerekend.
Kinderen die zonder begeleiding het themakamp mogen verlaten, 
moeten een schriftelijke toestemming van de ouders (met 
vermelding van het vertrekuur) afgeven aan de hoofdanimator.

Wie zich inschrijft voor het themakamp dient akkoord te gaan met 
de algemene voorwaarden. Deze kan je terugvinden via deze link: 
www.oudenaarde.be/nl/inwoners/Vrijetijd/jeugd/Activiteiten.

Kinderen met een beperking:
De activiteiten van JC Jotie zijn ook toegankelijk voor kinderen met 
een beperking. Hiervoor inschrijven kan vanaf 6 februari tijdens de 
openingsuren van de jeugddienst of via het inschrijvingsformulier op 
www.jotie.be.
 

WOE. 6 FEB. 19

INSCHRIJVINGSDAG 

VOOR HET 

THEMAKAMP

KROKUS
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AP-
   RI-   L

SPORT

SPORTKAMPEN

COWBOYS EN INDIANENKAMP
We nemen je mee naar het wilde Westen, waar cowboys en 
indianen al jaren rivalen zijn. Ze gaan de strijd aan tegen elkaar met 
allerhande uitdagende spelletjes.

GAMES OF EUROPE 
Hou jij van traditionele sporten en spelen? Geeft Viking Kubb, 
spijkerpoepen, paalwerpen… jou al de kriebels om te starten?  
Ga mee, probeer alle verschillende spelen van Europa en wie weet 
ontdek je wel een nieuwe favoriet. 

    MA. 8 — 
VR. 12 APR.
7.30— 18u
(activiteiten: 9.30 – 16u)

€ 55
(inwoners Oudenaarde)

€ 75
(niet-inwoners Oudenaarde)

€ 15 (OK-pas)

Stedelijke sporthal
Rode Los 1, 9700 Oudenaarde

info & inschrijving
jeugdcentrum@oudenaarde.be
T 055 33 44 90
www.oudenaarde.be

extra
Er wordt tijdig een mail verstuurd met alle 
nodige informatie voor het sportkamp. 

3 5
J
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VOOR DE 
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WIELERKAMP
Heeft de wielermicrobe je te pakken? Wil je je fietstechniek 
verbeteren in de Vlaamse Ardennen? Nergens kan dit beter dan in 
de wielerstad bij uitstek, Oudenaarde. 
Extra info: vergeet je fiets niet. Indien je niet over een fiets beschikt, 
contacteer de sportdienst.
 

Inschrijven: Inschrijven is verplicht en kan vanaf 20 februari, 13u30. 
Inschrijven kan via de webshop op www.oudenaarde.be of op de 
jeugddienst tijdens de openingsuren.
Het sportkamp dient vooraf betaald te worden bij inschrijving.
Vanaf het derde ingeschreven kind kan je een korting genieten.  
Het sportkamp is fiscaal aftrekbaar en kan gedeeltelijk door het 
ziekenfonds worden terugbetaald.

Annuleren? Indien je kind door omstandigheden niet aanwezig kan 
zijn op het kamp, verwachten we dat je vijf werkdagen op voorhand 
annuleert.

Meebrengen: de kinderen brengen telkens 
een lunchpakket mee in een herbruikbare 

brooddoos, een herbruikbare beker 
of opvulbare drinkfles en voorzien 

sportkledij. Er worden drie gratis 
drankjes en een vieruurtje aangeboden. 

9 12
J

e20

jeugdmagazine_02_dec2018.indd   20 11/01/19   15:22



21

OK-SWAREE
COMPAGNIE DE KROON:
HET KIBBELKABINET (WERKTITEL)

Denk niet aan de politiek of aan de regering. Compagnie De Kroon 
vond dit een leuke beschrijving om de nieuwe voorstelling aan op te 
hangen. Het wordt een leuke gezinsvoorstelling 6+ doorspekt met 
muziek en poppenspel. Hiervoor werken ze samen met muzikale 
duizendpoot Rein De Vos en poppenspeler Jakob Verstichel (één van 
de twee mannen man achter ‘Olly Wannabee’ van KetNet).

Ok-Swaree is een initiatief van de werkgroep 'Kansen voor Cultuur'. 
Samenkomst met een etentje en een drankje, gevolgd door een leuk, 
cultureel optreden.

Contact
Sociaal Huis
Leen De Bock, T 055 46 06 40

    DO. 18 APR.
13.30u

gratis

De Woeker &  
De Brandwoeker
Woeker 3, 9700 Oudenaarde

extra
Pannenkoeken eten naar believen kost € 1,5,
een drankje: € 1.

CULTUUR

0 99
J
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SPEELPLEIN ZAP
 

Plezier staat centraal bij Speelplein ZAP. De kinderen mogen er 
zelf bepalen wat ze doen, wanneer en hoe lang ze dit doen. Op het 
speelplein is een ruim aanbod aan speelprikkels. Er kan getimmerd 
worden in het bouwdorp, gocarts staan ter beschikking voor een 
spannende race, en er zijn steeds meerdere keuzeactiviteiten.

De kinderen krijgen dus geen tijd om zich te vervelen. Ze kunnen 
niet alleen terecht in de verschillende speelhoeken en deelnemen aan 
de door een enthousiaste animatorenploeg gebrachte activiteiten, 
maar kunnen ook op elk moment van de dag speelgoed ontlenen in 
onze ZAP-winkel. 

Wanneer: maandag 8 april t.e.m. vrijdag 19 april. Enkel op week-
dagen. Om 9u30 stipt sluiten de deuren. Kinderen kunnen een halve 
of volledige dag aan de werking deelnemen. 

    MA. 8 — 
VR. 19 APR.
7.30— 18u
(activiteiten: 9.30 – 16u)

€ 4 /8*

(inwoners Oudenaarde)

€ 5,5 /11*

(niet-inwoners Oudenaarde)

€ 1,5 /3*
 (OK-pas)

BroeBELschool, 
Wortegemstraat 14-16, 9700 Oudenaarde

info & inschrijving
jeugdcentrum@oudenaarde.be
T 055 33 44 90
www.oudenaarde.be

extra
Voor geboortejaren 2004 – 2016

3 15
J

JEUGD

* Prijzen voor halve / volledige dag speelplein.
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Kinderen die enkel in de voormiddag naar het speelplein komen, 
moeten afgehaald worden tussen 12u00 en 12u30. De kinderen die 
enkel in de namiddag komen, verwachten we tussen 13u00 en 13u30. 

De kinderen worden ingedeeld in de volgende leeftijdsgroepen:
Slakjes: 3 – 5 jaar // Kikkers: 6 – 8 jaar // Zeehondjes: 9 – 12 jaar // 
Giraffen: +12

De betaling van de speelpleinwerking gebeurt via de Jotie-Pas.  
Deze krijg je bij de registratie en na het aanvaarden van onze 
algemene voorwaarden in jeugdcentrum Jotie. Je kan de Jotie-Pas 
online opladen via onze webshop of aan de jeugddienstbalie.
Vanaf het derde ingeschreven kind kan je een korting genieten.  
De speelpleinwerking is fiscaal aftrekbaar en kan gedeeltelijk door 
het ziekenfonds worden terugbetaald. 

Wat zit er bij de prijs inbegrepen?
Opvang voor en na, drie drankjes en een vieruurtje per dag, 
verzekering, spelbegeleiding en een wekelijkse zwembeurt.

Zwemmen: Iedere donderdagvoormiddag gaan de kinderen 
zwemmen in de Sportoase. Inschrijven kan telkens t.e.m. woensdag 
18u aan de balie van het speelplein. Het zwemmen is niet verplicht, 
er is steeds een speelaanbod voorzien voor kinderen die niet 
zwemmen.

Inschrijven: Je kind op voorhand inschrijven is niet nodig.  
Wel dien je te beschikken over een Jotie-Pas. Enkel wanneer er 
voldoende krediet op de pas staat, kan je kind deelnemen aan de 
speelpleinwerking.

Meebrengen: Lunchpakket (liefst in een boterhamdoos), 
herbruikbare beker of opvulbare drinkfles. Kinderen van 3 tot 5 jaar 
mogen een eigen fietsje meebrengen.

Combinatie met Krullewiet: De kinderen kunnen in de voormiddag 
spelen op het speelplein en in de namiddag deelnemen aan 
Krullewiet. De animatoren zorgen ervoor dat de kinderen op tijd 
aanwezig zijn voor de krullewietactiviteit. De kinderen zijn om 17u 
terug op het speelplein.
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Extra info: Bij het te laat afhalen van je kind(eren) wordt per 
begonnen kwartier een boete van 2,50 euro per kind aangerekend.
Kinderen die zonder begeleiding het speelplein mogen verlaten, 
moeten een schriftelijke toestemming van de ouders (met 
vermelding van het vertrekuur) afgeven aan de hoofdanimator.
Wie deelneemt aan de speelpleinwerking dient akkoord te gaan met 
de algemene voorwaarden. Die kan je terugvinden via deze link: 
www.oudenaarde.be/nl/inwoners/Vrijetijd/jeugd/Activiteiten.

INCLUSIEF SPEELPLEIN
Tijdens de paasvakantie zet de jeugddienst haar vakantiewerking 
open voor kinderen met een beperking. Een zorganimator betrekt 
jouw kind(eren) bij de aangeboden activiteiten.  
Een-op-eenbegeleiding kan hierbij voorzien worden.

Inschrijven is verplicht en kan vanaf 6 februari 2019 via www.jotie.
be (Jeugddienst > Kids kalender > Activiteiten > Pasen > Kinderen 
met een beperking). Na aanvraag tot inschrijving nemen wij contact 
op met de ouders voor het invullen van een uitgebreide medische 
fiche en het plannen van een huisbezoek bij nieuwe kinderen. Bij een 
inschrijving houden wij steeds rekening met eerder binnengekomen 
aanvragen. Zo zorgen wij voor voldoende animatoren en kwaliteits-
volle ondersteuning.

 

NIEUW: SPEELPLEIN ZAP KIEST 
VOOR DE FIETS!
De animatoren van Speelplein ZAP kiezen dit jaar maximaal voor 
de fiets en hopen jou en je kind(eren) te overtuigen om hetzelfde 
te doen. Ieder kind dat met de fiets komt, kan deelnemen aan onze 
stempelactie. Per keer dat de fiets gebruikt wordt als vervoermiddel 
om naar het speelplein te komen, komt er een stempel bij. Vanaf 
tien stempels ontvangt je kind een gadget: een fietszadelhoesje van 
Speelplein ZAP.
Beschik je zelf niet over voldoende tijd om je kind naar het speel-
plein te brengen? Op verschillende plaatsen in Oudenaarde, binnen 
een bepaalde tijdspanne, verzamelen de animatoren om samen met 
de kinderen veilig naar het speelplein te fietsen. Ook terugbrengen is 
mogelijk.
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KRULLEWIET

Sport voor enkele uren,  
techniek met of zonder kuren 
Knutselen of bouwen, 
Steek je handen uit de mouwen. 
Een bezoekje hier of kokerellen daar, 
Krullewiet krijgt het allemaal voor elkaar 

ZOUTDEEGCREATIES i.s.m. Creafant vzw
Wist je dat je met bloem en zout je eigen plasticine kan maken? 
Bovendien kan je er allerlei leuke dingen mee boetseren en ze 
afbakken in de oven zodat ze niet meer stuk gaan. Wat jouw creatie 
wordt, heb je volledig zelf in handen. 
Maandag 8 april, van 13u30 tot 16u30

    MA. 8 — 
VR. 19 APR.
13.30— 16.30u

€ 4
(inwoners Oudenaarde)

€ 5,5
(niet-inwoners Oudenaarde)

€ 1,5 (OK-pas)

JC Jotie
Hofstraat 14, 9700 Oudenaarde
(tenzij anders aangegeven)

info & inschrijving
jeugdcentrum@oudenaarde.be
T 055 33 44 90
www.oudenaarde.be

extra
Voor geboortejaren 2004 – 2014

5 15
J

5 8
J

e15

JEUGD SPORT

jeugdmagazine_02_dec2018.indd   25 11/01/19   15:22



26

POPPENSPEL VOOR VIDEO EN 
GREEN KEY i.s.m. FX Lab Workshops
Leer hoe je allerlei wezens tot leven kunt wekken met poppenspel. 
Werk met Muppet-achtige personages voor televisie, fantasierijke 
wezens voor figurentheater en gruwelijke monsters voor film.
Maandag 8 april, van 13u30 tot 16u30

FOTOFOP i.s.m. Graffiti vzw
‘Foto’s zijn een weergave van de werkelijkheid.’ Dat is in zekere zin 
zo, maar het kan ook anders!  
Optische illusies zijn beelden die de kijker doen denken dat ze één 
ding zien, terwijl het eigenlijk iets anders is.  
In Fotofop experimenteren we met fototechnieken en perspectieven 
en nemen we een loopje met de werkelijkheid. Allemaal ‘trucage’!  
Of toch niet?
Dinsdag 9 april, van 13u30 tot 16u30

PAASDECORATIES
i.s.m. Aurélie en Evelyne De Rouck
Het is bijna Pasen! Samen maken we de leukste paasdecoraties om 
ons huis mee te versieren.
Dinsdag 9 april, van 13u30 tot 16u30

KNUTSELEN MET DE PAASHAAS
i.s.m. Aurélie en Evelyne De Rouck
Speciaal voor jou bracht de paashaas dit jaar ook heel wat leuk 
knutselmateriaal naar de jeugddienst. Benieuwd wat er allemaal in 
zijn mandje zat? Neem dan zeker deel aan deze knutselnamiddag!
Woensdag 10 april, van 13u30 tot 16u30

HOE WORD IK DETECTIVE?
i.s.m. Look & Smile
Een workshop rond vingerafdrukken, DNA, bewijsmateriaal, 
geheime codes, speciale gadgets. We zijn toch allemaal door 
misdaad gefascineerd? Wil jij ook eens proberen om een misdaad 

5 8
J

e20

8 12
J

e25

9 12
J

e15

6 9
J

e15

9 12
J

e20

jeugdmagazine_02_dec2018.indd   26 11/01/19   15:22



27

op te lossen? De gestolen juwelen van een barones terugvinden? 
De overval op de Delhaize in je buurt ophelderen? Steelt er iemand 
elke week in je huis? Leer om de dief te betrappen met eenvoudige 
trucjes en zelf samen te stellen materiaal. Misschien kom je wel in de 
krant als de grote held die de misdaad heeft opgelost of kan je een 
misdaad voorkomen. Ben jij geschikt om 007 of Hercules Poirot op te 
volgen, of wil jij hoofd worden van CSI New York?
Woensdag 10 april, van 13u30 tot 16u30

MISS VANILLA’S KOEKJES-
VERSIERDER i.s.m. Miss Vanilla
Deze keer neemt Miss Vanilla je mee in de wondere wereld van 
de koekjes! Samen met haar leer je alle technieken om koekjes te 
versieren.
Donderdag 11 april, van 13u30 tot 16u30

HET LEVEN ZOALS HET IS  
IN DE BAKKERIJ i.s.m. Bakkerij Burez
Pasen staat voor de deur en in de bakkerij heerst een gezellige 
drukte. Maar de bakker begint moe te worden en kan misschien wel 
wat hulp gebruiken. Daarom springen wij in onze bakkersschort en 
halen onze handen uit de mouwen in zijn bakkerij.
Donderdag 11 april, van 13u30 tot 16u30

BOUW EEN MEGASTAD MET LEGO
i.s.m. De Bonte Bouwplaats
Bouw samen aan een grote stad, met treinsporen en elektrische 
treinen, gebouwen, straten, haven, parken, misschien wel een 
dierentuin…
Vrijdag 12 april, van 13u30 tot 16u30
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BOUW JE EIGEN RAKET
i.s.m. Jeugd, Cultuur en Wetenschap vzw
Na een ware astronautentraining knutselen we onze eigen raket 
die we vervolgens door middel van druk, en uiteraard zonder 
explosieven, afschieten.
Vrijdag 12 april, van 13u30 tot 16u30

SLIJM MAKEN
i.s.m. Look & Smile
Niks leuker dan spelen met slijm? Jawel, je eigen slijm maken! 
Maandag 15 april, van 13u30 tot 16u30

MAAK JE EIGEN LAMP
i.s.m. Creafant vzw
Techniek is Sjiek! We maken onze eigen lamp met recyclage-
materiaal. Wordt het een bureaulamp of een nachtlampje voor aan je 
bed? Zet je creatieve en technische brein maar aan het werk. 
Maandag 15 april, van 13u30 tot 16u30

WIJ ZIJN BIJ DE BRANDWEER
i.s.m. Brandweer Oudenaarde

‘Wij zijn bij de brandweer, 
wij zijn bij de brandweer, 
als het brandt dan blussen wij het vuur.’

Vraag jij je als je dit nummertje hoort ook telkens af of onze stoere 
brandweermannen dit iedere keer zingen als ze moeten uitrukken? 
Ga mee met ons op bezoek en kom het antwoord op deze vraag en 
nog zoveel andere dingen te weten!
Dinsdag 16 april, van 14u00 tot 16u30
Brandweer Oudenaarde, Bedrijvenpark Coupure 21, 
9700 Oudenaarde
Opmerking: De activiteit start om 14u, graag ten laatste om 13u45  
op de site van de brandweer aanwezig zijn.
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HOMERUN! i.s.m. The Frogs Oudenaarde
Sla de bal zo ver als je kan en wie weet ben jij wel de nieuwe 
‘Homerun Hitter’ van The Frogs Oudenaarde!
Dinsdag 16 april, van 13u30 tot 16u30
Stedelijke sporthal, Rode Los 1, 9700 Oudenaarde
Meebrengen: Sportkledij. 

WORD EEN ECHTE SENSEI!
i.s.m. sportdienst Oudenaarde
Leren vallen en opstaan. Technieken aanleren om je te verdedigen 
en te leren aanvallen.
Woensdag 17 april, van 13u30 tot 16u30
Stedelijke sporthal, Rode Los 1, 9700 Oudenaarde
Meebrengen: Sportkledij. Schoenen met zwarte zolen zijn niet 
toegelaten in de sportzaal.

WEG MET DIE PENSELEN
i.s.m. de jeugddienst
Gooi de penselen maar weg, vandaag gebruiken we vooral ons eigen 
lichaam om te schilderen.
Woensdag 17 april, van 13u30 tot 16u30
Meebrengen: kledij die vuil mag worden

HET MYSTERIE VAN DE  
STERRENSTOF i.s.m. De Krawaten
Aan de andere kant van de wereldbol ligt Zoetrozeland. Een land dat 
wel op een sprookje lijkt! Toch is er het een en ander aan de hand in 
Zoetrozeland... 
Donderdag 18 april, van 13u30 tot 16u30
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PADEL i.s.m. Recrean Oudenaarde
Heb je je altijd al afgevraagd wat Padel nu eigenlijk is?  
Met Krullewiet leren we de fijnste kneepjes van deze 
combinatiesport van tennis en squash bij Recrean Oudenaarde.
Donderdag 18 april, van 13u30 tot 16u30
Recrean Oudenaarde, Eindrieskaai 26, 9700 Oudenaarde
Meebrengen: Sportkledij.

BAMBOE i.s.m. Sapperlootjes
Met dit lichte materiaal kunnen we grote inkompoorten, torens en 
constructies maken. Deze kunnen dan gebruikt worden als inkleding 
op een feest. 
Vrijdag 19 april, van 13u30 tot 16u30

POMPIER IN HART EN NIER
i.s.m. Brandweer Oudenaarde
Pompier, dat ben je niet zomaar. Het zit in je bloed, het is een 
roeping. Een roeping waar je alles voor geeft. Benieuwd wat onze 
brandweermannen zo aanspreekt in de job? Kom dan zeker mee op 
bezoek bij de Brandweer van Oudenaarde.
Vrijdag 19 april, van 14u tot 16u30
Brandweer Oudenaarde, Bedrijvenpark Coupure 21, 
9700 Oudenaarde
Opmerking: De activiteit start om 14u, graag ten laatste om 13u45  
op de site van de brandweer aanwezig zijn.
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Inschrijven: Inschrijven is verplicht en kan vanaf  
20 februari, 13u30. Inschrijven kan via de webshop op 

www.oudenaarde.be of op de jeugddienst tijdens de 
openingsuren. Alle activiteiten dienen op voorhand 

betaald te worden bij inschrijving.
Vanaf het derde ingeschreven kind kan je een 
korting genieten. Deelname aan de activiteiten 

van Krullewiet is fiscaal aftrekbaar en kan 
gedeeltelijk door het ziekenfonds worden terugbetaald.

Voor elk nieuw kind dient op voorhand bij de jeugddienst een 
gegevensfiche te worden ingevuld. 

 
Meebrengen: Je zoon of dochter hoeft voor een krullewietactiviteit 
niets mee te brengen, tenzij dit specifiek vermeld staat bij de 
activiteit. De kinderen krijgen een vieruurtje en een drankje.

Combinatie met speelplein ZAP?
De kinderen kunnen in de voormiddag spelen op het speelplein 
en in de namiddag deelnemen aan Krullewiet. De animatoren 
zorgen ervoor dat de kinderen op tijd aanwezig zijn voor de 
krullewietactiviteit. De kinderen kunnen na de activiteit mee naar de 
avondopvang van speelpleinwerking ZAP.
Als de kinderen om 16u45 niet zijn opgehaald, gaan ze mee naar 
de opvang van het speelplein waar ze tot 18u kunnen opgehaald 
worden.

Annuleren? 
Indien je kind door omstandigheden niet aanwezig kan zijn op 
een activiteit, verwachten we dat je vooraf annuleert. Voor onze 
annuleringsvoorwaarden, zie ook ‘annuleren’ in onze algemene 
voorwaarden.

Extra info: Kinderen die zonder begeleiding, na de krullewiet-
activiteit, naar huis mogen, moeten een schriftelijke toestemming 
van de ouders (met vermelding van het vertrekuur) afgeven aan de 
hoofdanimator. Wie deelneemt aan de activiteiten van Krullewiet 
dient akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Die kan 
je terugvinden via deze link: www.oudenaarde.be/nl/inwoners/
Vrijetijd/jeugd/Activiteiten.

WOE. 20 FEB. 19

INSCHRIJVINGSDAG 

VOOR 

KRULLEWIET
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  MA. 8 — 
VR. 19 APR.
  7 — 18u

€ 8 (3–5 uur), 
€ 14 (> 5 uur)

KBO Sint Walburga
Smallendam 6, 9700 Oudenaarde

info & inschrijving
Verplicht inschrijven via:  
vakantieopvang@oudenaarde.be

VAKANTIEOPVANG  
KATTEKWAAD
Ben je op zoek naar opvang voor je kind tijdens de vakanties? Dan is 
er vakantieopvang Kattekwaad (vroeger vakantieopvang Begijnhof), 
die plaatsvindt in de gebouwen van KBO Sint-Walburga. De opvang 
wordt verzorgd door een vaste opvangkracht, samen met animatoren 
(studenten). Er worden dagelijks activiteiten georganiseerd met de 
kinderen. Daarnaast is er mogelijkheid tot vrij spel.

De ouderbijdrage is fiscaal aftrekbaar. Er wordt een boete van 50% 
van het normale tarief aangerekend indien ingeschreven kinderen 
niet naar de opvang komen. OK-pas: 25% van het normale tarief. 

De kinderen brengen zelf hun lunchpakket, tussendoortje en drank 
mee. Indien nodig brengen ze ook eigen verzorgingsproducten en 
vervangkledij mee. Voor meer info kan u terecht bij de coördinator 
Huis van het Kind en Kinderopvang, Sociaal Huis, 1e verdieping, 
Meerspoort 30, 9700 Oudenaarde en op het nummer 055/33 51 24.
Tijdens de vakanties zelf kan u contact opnemen met de 
opvangkrachten op het nummer 0472/09 79 40.

2,5 12
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BUITENSPEELDAG

Woensdag 24 april 2019 is het weer zover. Dan organiseren 
Nickelodeon, Nick. Jr., Studio 100 TV, Ketnet, vtmKzoom, KADET 
en de Vlaamse Overheid voor de twaalfde keer de Buitenspeeldag. 

Ook jeugdcentrum Jotie doet mee, want buiten spelen vinden 
wij belangrijk! Terwijl de kinderzenders enkel een zwart scherm 
uitzenden, zorgen wij ervoor dat het jou aan plezier niet zal 
ontbreken. Wij tonen je hoe je met weinig moeite buiten de tijd van 
je leven kan beleven.

Dus, weer of geen weer, trek je speelkledij aan en speel met ons 
mee, er is die dag toch niks op tv!

WOE. 24 APR.
13— 17u
Gratis

Markt Oudenaarde
info & inschrijving
jeugdcentrum@oudenaarde.be
T 055 33 44 90
www.oudenaarde.be
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30STE KADEEFEESTEN

SPROOKJES
Wie heeft er nooit van gedroomd om magische en sprookjesachtige 
wezens uit het bos te ontmoeten? Ontdek de stad samen met 
twee ondeugende trollen, smul van de zoete verhalen van de 
suikerpoppenfee of help de twee kabouters uit het verre Diamantia. 
Tussen 10 en 17 uur verschijnen de meest fantasierijke figuren in 
het centrum van onze sprookjesstad. Laat je schminken als een 
stoere ridder, ga naar de prinsessenkapper of leef je uit op de vele 
springkastelen. 

Nog geen genoeg gekregen van de sprookjeswereld? Spring dan op 
de rug van een paard of trotseer een ijzeren ros op de ringsteekbaan. 
Zorg dat de walvis van Pinokkio je niet te pakken krijgt.  
De allerkleinsten kunnen zich uitleven in de kabouterzone.

Traditioneel verkopen de kinderen hun oude, maar nog bruikbare 
speelgoed op de kindermarkt. Een jury zal niet alleen een prijs 
uitreiken voor het mooiste kraam, ook de best verklede verkopers en 
de stand met de origineelste slogan vallen in de prijzen.
We verzamelen om 16u45 op de markt voor de prijsuitreiking en de 
snoepenworp van KBC. 

Afsluiten doen we om 17uur met De Ketnetband! 

ZA. 29 JUN.
10— 17u
Gratis

Centrum Oudenaarde
info & inschrijving
jeugdcentrum@oudenaarde.be
T 055 33 44 90
www.oudenaarde.be
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1 JUL. — 
  31 AUG.

gratis

Oudenaarde

extra
Activiteit in familieverband

PROEF JIJ WAT IK PROEF?

De zomerzoektocht voor gezinnen met kinderen van 
'Schatten van vlieg'.

Op 4 locaties in Oudenaarde: Bibliotheek, MOU, PAM (Provinciaal 
Archeologisch Museum, Ename) en PEC (Provinciaal Erfgoed 
Centrum, Ename). 

Proef van cultuur, maak kennis met het aanbod van deze cultuur-
huizen en ga op zoek naar de 4 Schatten van Vlieg! Een beleving die 
nog lang op je tong zal nazinderen.Wie de 4 schatten allemaal vindt, 
maakt kans op een prachtig prijzenpakket.
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THEMAKAMPEN JEUGD/SPORT
 

KNUFFELKAMP
Dromen van een knuffeldans uit een ver land. Knuffeltikkertje op de 
wolken en de mooiste creaties van knuffeldiertjes.  
Neem alvast jouw knuffelbeer onder de arm en ga mee op avontuur.

 

OMNISPORTKAMP
We dompelen je elke dag onder in verschillende sporten en 
spelvormen. Slagsporten, balsporten, gevechtsporten… noem maar 
op! Misschien ontdek je op deze manier jouw nieuwe favoriete sport.

    MA. 1 — 
VR. 5 JUL.
7.30— 18u
(activiteiten: 9.30 – 16u)

€ 55
(inwoners Oudenaarde)

€ 75
(niet-inwoners Oudenaarde)

€ 15 (OK-pas)

Stedelijke sporthal
Rode Los 1, 9700 Oudenaarde

info & inschrijving
jeugdcentrum@oudenaarde.be
T 055 33 44 90
sportdienst@oudenaarde.be
T 055 31 49 50
www.oudenaarde.be

extra
Er wordt tijdig een mail verstuurd met alle 
nodige informatie voor het themakamp. 
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SKATEKAMP
Heb jij altijd al van een halfpipe willen skaten? Heb jij altijd al een 
ollie willen doen of andere skater tricks willen leren? Kom naar dit 
kamp en word een echte pro op een skateboard!
Extra info: Vergeet zeker je skateboard en bescherming  
(helm, pols beschermers…) niet!

Inschrijven: Inschrijven is verplicht en kan vanaf 20 februari, 13u30. 
Inschrijven kan via de webshop op www.oudenaarde.be of op de 
jeugddienst tijdens de openingsuren.
Het themakamp dient vooraf betaald te worden bij inschrijving. 
Vanaf het derde ingeschreven kind kan je een korting genieten. 
Het thema kamp is fiscaal aftrekbaar en kan gedeeltelijk door het 
ziekenfonds worden terugbetaald.

Annuleren? Indien je kind door omstandigheden 
niet aanwezig kan zijn op het kamp, verwachten we 
dat je vijf werkdagen op voorhand annuleert.

Meebrengen: de kinderen brengen telkens een 
lunchpakket mee in een herbruikbare brooddoos, 
een herbruikbare beker of opvulbare drinkfles 
en voorzien sportkledij. Er worden drie gratis 
drankjes en een vieruurtje aangeboden. 
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  DI. 2 JUL. — 
DO. 29 AUG.
7 — 18u
(gesloten op 11/07 en 15/08)

€ 8 (3–5 uur), 
€ 14 (> 5 uur)

KBO Sint Walburga
Smallendam 6, 9700 Oudenaarde

info & inschrijving
Verplicht inschrijven via:  
vakantieopvang@oudenaarde.be

VAKANTIEOPVANG  
KATTEKWAAD
Ben je op zoek naar opvang voor je kind tijdens de vakanties? Dan is 
er vakantieopvang Kattekwaad (vroeger vakantieopvang Begijnhof), 
die plaatsvindt in de gebouwen van KBO Sint-Walburga. De opvang 
wordt verzorgd door een vaste opvangkracht, samen met animatoren 
(studenten). Er worden dagelijks activiteiten georganiseerd met de 
kinderen. Daarnaast is er mogelijkheid tot vrij spel.

De ouderbijdrage is fiscaal aftrekbaar. Er wordt een boete van 50% 
van het normale tarief aangerekend indien ingeschreven kinderen 
niet naar de opvang komen. OK-pas: 25% van het normale tarief. 

De kinderen brengen zelf hun lunchpakket, tussendoortje en drank 
mee. Indien nodig brengen ze ook eigen verzorgingsproducten en 
vervangkledij mee.
Voor meer info kan u terecht bij de coördinator Huis van het Kind 
en Kinderopvang, Sociaal Huis, 1e verdieping, Meerspoort 30, 9700 
Oudenaarde en op het nummer 055/33 51 24.
Tijdens de vakanties zelf kan u contact opnemen met de 
opvangkrachten op het nummer 0472/09 79 40.

2,5 12
J

HUIS VAN 
HET KIND
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SPORT

SPORTKAMPEN

SPROOKJESBOS
Met dagelijkse spelletjes in sprookjesthema sparen we goudstukken 
om onze schat aan te vullen. Iedere dag krijgen we een spannend 
sprookje te horen en gaan we op basis daarvan bewegen.

XL-GAMES 
Is gewone mikado niet uitdagend genoeg voor jou? Win jij een 
spelletje vier op een rij met je ogen dicht? Ben je het voetballen met 
een gewone bal beu? Op dit kamp doen we alles groter, zotter en 
amusanter! 

    MA. 8 — 
MA. 12 JUL.
7.30— 18u
(activiteiten: 9.30 – 16u)

€ 55
(inwoners Oudenaarde)

€ 75
(niet-inwoners Oudenaarde)

€ 15 (OK-pas)

Stedelijke sporthal
Rode Los 1, 9700 Oudenaarde

info & inschrijving
jeugdcentrum@oudenaarde.be
T 055 33 44 90
www.oudenaarde.be

extra
Er wordt tijdig een mail verstuurd met alle 
nodige informatie voor het sportkamp. 
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Inschrijven: Inschrijven is verplicht en kan vanaf 20 februari, 13u30. 
Inschrijven kan via de webshop op www.oudenaarde.be of op de 
jeugddienst tijdens de openingsuren.

Het sportkamp dient vooraf betaald te worden bij inschrijving. 
Vanaf het derde ingeschreven kind kan je een korting genieten. 
Het sportkamp is fiscaal aftrekbaar en kan gedeeltelijk door het 
ziekenfonds worden terugbetaald.

Annuleren? Indien je kind door omstandigheden niet aanwezig 
kan zijn op het kamp, verwachten we dat je vijf werkdagen op 

voorhand annuleert.

Meebrengen: de kinderen brengen telkens een 
lunchpakket mee in een herbruikbare brooddoos, 
een herbruikbare beker of opvulbare drinkfles 
en voorzien sportkledij. Er worden drie gratis 
drankjes en een vieruurtje aangeboden. 

WOE. 20 FEB. 19

INSCHRIJVINGSDAG 

VOOR DE  

SPORTKAMPEN
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SPEELPLEIN ZAP
 

Plezier staat centraal bij Speelplein ZAP. De kinderen mogen er 
zelf bepalen wat ze doen, wanneer en hoe lang ze dit doen. Op het 
speelplein is een ruim aanbod aan speelprikkels. Er kan getimmerd 
worden in het bouwdorp, gocarts staan ter beschikking voor een 
spannende race, en er zijn steeds meerdere keuzeactiviteiten.

De kinderen krijgen dus geen tijd om zich te vervelen. Ze kunnen 
niet alleen terecht in de verschillende speelhoeken en deelnemen aan 
de door een enthousiaste animatorenploeg gebrachte activiteiten, 
maar kunnen ook op elk moment van de dag speelgoed ontlenen in 
onze ZAP-winkel. 

Wanneer: maandag 8 juli t.e.m. vrijdag 23 augustus. Enkel op 
weekdagen. Om 9u30 stipt sluiten de deuren. Kinderen kunnen een 
halve of volledige dag aan de werking deelnemen. 

    MA. 8 JUL. 
— VR. 23 AUG.
7.30— 18u
(activiteiten: 9.30 – 16u)

€ 4 /8*

(inwoners Oudenaarde)

€ 5,5 /11*

(niet-inwoners Oudenaarde)

€ 1,5 /3*
 (OK-pas)

BroeBELschool, 
Wortegemstraat 14-16, 9700 Oudenaarde

info & inschrijving
jeugdcentrum@oudenaarde.be
T 055 33 44 90
www.oudenaarde.be

extra
Voor geboortejaren 2004 – 2016.
Geen werking op donderdag 11 juli en  
15 augustus.

3 15
J

JEUGD

* Prijzen voor halve / volledige dag speelplein.
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Kinderen die enkel in de voormiddag naar het speelplein komen, 
moeten afgehaald worden tussen 12u00 en 12u30. De kinderen die 
enkel in de namiddag komen, verwachten we tussen 13u00 en 13u30. 

De kinderen worden ingedeeld in de volgende leeftijdsgroepen:
Slakjes: 3 – 5 jaar // Kikkers: 6 – 8 jaar // Zeehondjes: 9 – 12 jaar // 
Giraffen: +12

De betaling van de speelpleinwerking gebeurt via de Jotie-Pas.  
Deze krijg je bij de registratie en na het aanvaarden van onze 
algemene voorwaarden in jeugdcentrum Jotie. Je kan de Jotie-Pas 
online opladen via onze webshop of aan de jeugddienstbalie.
Vanaf het derde ingeschreven kind kan je een korting genieten.  
De speelpleinwerking is fiscaal aftrekbaar en kan gedeeltelijk door 
het ziekenfonds worden terugbetaald. 

Wat zit er bij de prijs inbegrepen?
Opvang voor en na, drie drankjes en een vieruurtje per dag, 
verzekering, spelbegeleiding en een wekelijkse zwembeurt.

Zwemmen: Iedere donderdagvoormiddag gaan de kinderen 
zwemmen in de Sportoase. Inschrijven kan telkens t.e.m. woensdag 
18u aan de balie van het speelplein. Het zwemmen is niet verplicht, 
er is steeds een speelaanbod voorzien voor kinderen die niet 
zwemmen.

Inschrijven: Je kind op voorhand inschrijven is niet nodig.  
Wel dien je te beschikken over een Jotie-Pas. Enkel wanneer er 
voldoende krediet op de pas staat, kan je kind deelnemen aan de 
speelpleinwerking.

Meebrengen: Lunchpakket (liefst in een boterhamdoos), 
herbruikbare beker of opvulbare drinkfles. Kinderen van 3 tot 5 jaar 
mogen een eigen fietsje meebrengen.

Combinatie met Krullewiet: De kinderen kunnen in de voormiddag 
spelen op het speelplein en in de namiddag deelnemen aan 
Krullewiet. De animatoren zorgen ervoor dat de kinderen op tijd 
aanwezig zijn voor de krullewietactiviteit. De kinderen zijn om 17u 
terug op het speelplein.
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Extra info: Bij het te laat afhalen van je kind(eren) wordt per 
begonnen kwartier een boete van 2,50 euro per kind aangerekend.
Kinderen die zonder begeleiding het speelplein mogen verlaten, 
moeten een schriftelijke toestemming van de ouders (met 
vermelding van het vertrekuur) afgeven aan de hoofdanimator.
Wie deelneemt aan de speelpleinwerking dient akkoord te gaan met 
de algemene voorwaarden. Die kan je terugvinden via deze link: 
www.oudenaarde.be/nl/inwoners/Vrijetijd/jeugd/Activiteiten.

INCLUSIEF SPEELPLEIN
Tijdens de zomervakantie zet de jeugddienst haar vakantiewerking 
open voor kinderen met een beperking. Een zorganimator betrekt 
jouw kind(eren) bij de aangeboden activiteiten.  
Een-op-eenbegeleiding kan hierbij voorzien worden.

Inschrijven is verplicht en kan vanaf 6 februari 2019 via www.jotie.
be (Jeugddienst > Kids kalender > Activiteiten > Pasen > Kinderen 
met een beperking). Na aanvraag tot inschrijving nemen wij contact 
op met de ouders voor het invullen van een uitgebreide medische 
fiche en het plannen van een huisbezoek bij nieuwe kinderen. Bij een 
inschrijving houden wij steeds rekening met eerder binnengekomen 
aanvragen. Zo zorgen wij voor voldoende animatoren en kwaliteits-
volle ondersteuning. 

Voor de zomervakantie kan er ingeschreven worden voor maximaal 
vijf weken, zodat ieder kind kans heeft om deel te nemen aan onze 
werking.

3 15
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KRULLEWIET

Sport voor enkele uren,  
techniek met of zonder kuren 
Knutselen of bouwen, 
Steek je handen uit de mouwen. 
Een bezoekje hier of kokerellen daar, 
Krullewiet krijgt het allemaal voor elkaar 

OPENSPEELPLEINDAG Gratis!
i.s.m. Speelplein ZAP
De speelpleinzomer gaat eindelijk van start en dit kunnen de 
animatoren van Speelplein ZAP niet zomaar laten voorbijgaan. 
Daarom nodigen ze je graag uit om samen met hen de zomer 
feestelijk en met veel speelplezier te openen.
Maandag 8 juli, van 9u30 tot 16u. Er is opvang voor en na voorzien 
van 7u30 tot 18u.

    MA. 8 — 
VR. 12 JUL.
   MA. 5 — 
VR. 23 AUG.
13.30— 16.30u

€ 4
(inwoners Oudenaarde)

€ 5,5
(niet-inwoners Oudenaarde)

€ 1,5 (OK-pas)

JC Jotie
Hofstraat 14, 9700 Oudenaarde
(tenzij anders aangegeven)

info & inschrijving
jeugdcentrum@oudenaarde.be
T 055 33 44 90
www.oudenaarde.be

extra
Voor geboortejaren 2004 – 2014.
Geen werking op donderdag 11 juli  
en 15 augustus.
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Speelplein ZAP, BroeBELschool, Wortegemstraat 14-16, 
9700 Oudenaarde
Meebrengen: Kinderen die een volledige dag komen, brengen een 
lunchpakket (liefst in een boterhamdoos) en een herbruikbare beker 
mee.

SPROOKJESKOKEN
i.s.m. Creafant vzw
De reus wil koken, maar wat een rommel maakt hij toch. Gelukkig 
snellen zijn vrienden hem te hulp. We duiken in het verhaal en gaan 
ook in de keuken aan de slag. Zet je koksmuts maar op, want we 
maken een heerlijke tomatensoep. Wie weet... met balletjes? 
Dinsdag 9 juli, van 13u30 tot 16u30

STICKERART
i.s.m. Graffiti vzw
Graffitikunstenaars gebruiken stickers om hun mening creatief te 
uiten. Stickers overheersen het  
straatbeeld: van ludieke fleurige figuren tot krachtige kritische 
beelden. Tijdens de workshop ontwerpen  
en knutselen de deelnemers verschillende soorten stickers. Die 
plakken ze op een aanplakbord of  
nemen ze mee naar huis.
Dinsdag 9 juli, van 13u30 tot 16u30
Meebrengen: kledij die vuil mag worden 

DE ZON ALS INSPIRATIEBRON
i.s.m. Aurélie en Evelyne De Rouck
Met de nodige fantasie en het juiste knutselmateriaal maken we van 
de zomer een prachtig kunstwerk.
Woensdag 10 juli, van 13u30 tot 16u30
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CLOWNERIE i.s.m. Look & Smile
Clowns, narren, grappige mensen? Al lachend kan je soms de meest 
ernstige dingen zeggen! Grappig zijn is echter niet makkelijk! Leer je 
uitdrukken via grappige momenten. Leer grappig zijn! Waarom is de 
ene grappig en de andere niet? Alles draait om timing! Slechte timing 
en de grap is flauw. Goede timing en de zaal of persoon brult het uit! 
Woensdag 10 juli, van 13u30 tot 16u30

DIERENARTSEN IN SPE
i.s.m. Dierenartsencentrum aan de Schelde
Neem samen met ons een kijkje in de vernieuwde en uitgebreide 
praktijk van de dierenartsen. Wie weet ontdek je er wel je 
toekomstige beroep!
Vrijdag 12 juli, van 14u tot 16u30
Dierenartsencentrum aan de Schelde, Martijn van Torhoutstraat 72, 
9700 Oudenaarde
Opmerking: De activiteit start om 14u, graag om 13u45 aanwezig zijn 
aan het dierenartsencentrum. De activiteit eindigt om 16u, waarna de 
kinderen nog hun vieruurtje krijgen.

DAGELIJKSE KEUKEN IN  
10800 SECONDEN
i.s.m. Aurélie en Evelyne De Rouck
Slaag jij erin om onder begeleiding van de zusjes De Rouck binnen 
de voorziene tijd de lekkerste gerechtjes te maken?
Vrijdag 12 juli, van 13u30 tot 16u30

VERF EROP LOS! i.s.m. de jeugddienst
Schilderen doe je enkel met een penseel. Niet waar! Wij gaan nog 
een stap verder en gebruiken je handen en voeten of gooien er met 
verfballonnen op los.
Maandag 5 augustus, van 13u30 tot 16u30
Meebrengen: kledij die vuil mag worden
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LASERSHOOT i.s.m. Bonavie
Een ruimte vol obstakels en hindernissen. Of een buitenpiste vol 
leuke verstopplaatsen. Meer is er niet nodig om elkaar onder vuur te 
nemen in een superleuk spelletje lasershoot. 
Maandag 5 augustus, van 13u30 tot 16u30
Stedelijke sporthal, Rode Los 1, 9700 Oudenaarde
Meebrengen: Sportkledij. Schoenen met zwarte zolen zijn niet 
toegelaten in de sportzaal. 

OBJECTENTHEATER i.s.m. Skriewer
Poppentheater, maar dan met voorwerpen uit moeders huishoudkast. 
Stofzuigers, soeplepels, potten en pannen komen tot leven met 
eenvoudige handelingen. Hoe laat je iedereen geloven dat een 
voorwerp leeft? 
Dinsdag 6 augustus, van 13u30 tot 16u30

ALLES LOOPT OP WIELTJES
i.s.m. Sportdienst Oudenaarde
Altijd al een ollie willen doen, maar nooit iemand gehad die je de 
kneepjes van het vak heeft uitgelegd? De skaters uit Oudenaarde 
leren je maar al te graag nieuwe tricks aan. 
Dinsdag 6 augustus, van 13u30 tot 16u30
Waar: Stedelijke sporthal, Rode Los 1, 9700 Oudenaarde
Meebrengen: Sportkledij. Vergeet zeker ook je skateboard en 
bescherming (helm, polsbeschermers…) niet! 

TOETSEN DIE BAL
i.s.m. Sportdienst Oudenaarde
De sportzaal wordt omgetoverd tot een speeltuin waarin we via 
spel en balvaardigheden kennis maken met het populaire balspel 
volleybal.
Woensdag 7 augustus, van 13u30 tot 16u30
Stedelijke sporthal, Rode Los 1, 9700 Oudenaarde
Meebrengen: Sportkledij. Schoenen met zwarte zolen zijn niet 
toegelaten in de sportzaal.
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EHVD: EERSTE HULP BIJ 
DIERENONGEVALLEN
i.s.m. Dierenartsencentrum aan de Schelde
Een hond gewond? Een konijn met pijn? Een kat met een wrat? 
Geen nood, voor ieder pijntje of kwaaltje heeft de dierenarts een 
oplossing!
Woensdag 7 augustus, van 13u30 tot 16u30
Opmerking: We vertrekken om 13u30 te voet naar het 
dierenartsencentrum en zijn om 16u30 terug aan de jeugddienst.

EXPERIMENTOS i.s.m. de jeugddienst
Trek jouw labojas aan en experimenteer erop los!
Donderdag 8 augustus, van 13u30 tot 16u30

TAG RUGBY i.s.m. The Rhinos
Kan je wel tegen een stootje en hou je ervan om in een ploeg te 
spelen? Dan moet je zeker mee komen doen met de (Tag) Rugby-
initiatie gegeven door de stoere dames en kerels van Rhinos Rugby 
Oudenaarde. 
Donderdag 8 augustus, van 13u30 tot 16u30
Stedelijke sporthal, Rode Los 1, 9700 Oudenaarde
Meebrengen: Sportkledij die tegen een stootje kan.

CUPCAKE AHOI! i.s.m. Miss Vanilla
Miss Vanilla neemt ons mee in haar roze sloep naar een land ver 
hiervandaan: cupcakeland!
Vrijdag 9 augustus, van 13u30 tot 16u30

EXPEDITIE ROBINSON
i.s.m. de jeugddienst
Ga de strijd aan en bewijs dat jij alle survival skills bezit om een 
echte Robinson te worden. 
Vrijdag 9 augustus, van 13u30 tot 16u30
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RITMIEK PLASTIEK i.s.m. Graffiti vzw
In de workshop Ritmiek plastiek kom je alles te weten over 
recycleren en de kracht van muziek. Eerst maak je van enkele 
stukken rommel een klinkende trommel. Nadien ga je aan de 
slag met je nieuwe instrument: je leert verschillende ritmes aan 
en trommelt samen met de andere deelnemers aan een pittig 
protestlied.
Maandag 12 augustus, van 13u30 tot 16u30
Meebrengen: een lege fles en blik, kroonkurk(en) en een ronde 
kaasdoos

TOVEREN MET DE IPAD EN DE 
GREEN KEY i.s.m. FX Lab Workshops 

In deze workshop maak je eerst zelf een toverstaf en leer je daarna 
hoe je magische effecten kunt maken met een iPad. Kies voor 
sterretjes, vuur, blikseminslagen of krachtvelden en tover als Harry 
Potter met je zelfgemaakte toverstaf. Van het weerbericht en online 
streamen tot visuele effecten recht uit Hollywood: na deze workshop 
heeft Chroma Key voor jou geen geheimen meer. Experimenteer met 
de mogelijkheden van de green screen met allerlei gadgets zoals de 
Invisibility Cloak en leer hoe je fantastische video’s kunt maken voor 
social media.
Maandag 12 augustus, van 13u30 tot 16u30

OP NAAR DE STERREN EN  
DAAR VOORBIJ i.s.m. de jeugddienst
Ga als een echte astronaut mee op avontuur met Buzz Lightyear naar 
de sterren en daar voorbij.
Dinsdag 13 augustus, van 13u30 tot 16u30
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WAKEBOARDEN/WATERSKIËN
i.s.m. The Outsider Vlaamse Ardennen
Wat is dat toch aan de Donk, die mensen die voortgetrokken worden 
aan een touw over het water heen… Ben jij even benieuwd als ik?  
Ga dan mee naar The Outsider in Oudenaarde en leer hoe je ook op 
het water kunt glijden met een board of met ski’s onder je voeten!
Dinsdag 13 augustus, van 13u30 tot 16u30
The Outsider Vlaamse Ardennen, Donkstraat 50, 9700 Oudenaarde
Meebrengen: handdoek en zwemgerief

KLIMMEN EN KLAUTEREN 
i.s.m. The Outsider Vlaamse Ardennen
Ben jij diegene die thuis kampen bouwt en over de banken, stoelen… 
heen vliegt? Dan is deze kliminitiatie zeker iets voor jou! Ga samen 
met de andere Krullewieters een hele namiddag klimmen bij The 
Outsider in Oudenaarde.
Woensdag 14 augustus, van 13u30 tot 16u30
The Outsider Vlaamse Ardennen, Donkstraat 50, 9700 Oudenaarde
Meebrengen: sportkledij

LET’S BATTLE i.s.m. Bonavie
Arrow Tag en Capture The Flag in the Dark zijn twee van de 
noodzakelijke ingrediënten voor een namiddag vol battleplezier! 
Twee teams nemen het tegen elkaar op en proberen door elkaar uit 
te schakelen de vlag van het andere kamp te veroveren.
Woensdag 14 augustus, van 13u30 tot 16u30
Stedelijke sporthal, Rode Los 1, 9700 Oudenaarde
Meebrengen: Sportkledij die tegen een stootje kan. Schoenen met 
zwarte zolen zijn niet toegelaten in de sportzaal.

SNIPPERWERKEN i.s.m. de jeugddienst
Meer dan papier, lijm en een schaar heb je niet nodig om een 
kleurrijk kunstwerk te maken.
Vrijdag 16 augustus, van 13u30 tot 16u30
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STAPPENDE ROBOTS
i.s.m. Jeugd, Cultuur en Wetenschap vzw
Heb je er altijd al van gedroomd om een robot te maken die echt 
kan stappen? Dan is deze workshop iets voor jou. Je steekt zelf het 
mechanisme van je robot in elkaar. Nadien kan je hem versieren 
zoals jij wil.
Vrijdag 16 augustus, van 13u30 tot 16u30

EEN GEKKE-FIETSEN-RACE-
WEDSTRIJD i.s.m. De Krawaten
We maken een eigenzinnig parcours met gevonden materialen voor 
eigenzinnige fietsen. 
Maandag 19 augustus, van 13u30 tot 16u30

READY? ACTION! i.s.m. Creafant vzw
Droom je er ook van om eens op de filmset te staan? Word een 
ster in je eigen film! Jullie bepalen de verhaallijn, de kledij, locatie 
en attributen. Wij zetten alles op beeld. Als resultaat krijg je een 
prachtige, spannende, griezelige of misschien wel romantische 
kortfilm. 
Maandag 19 augustus, van 13u30 tot 16u30

LEVEND STANDBEELD i.s.m. Skriewer
Staan en blijven staan. Hoe voelt het om een standbeeld te zijn? 
En kan je wel zo lang stilstaan? In deze workshop leer je de 
knepen van het ‘standbeeld zijn’. Concentratie, meditatie, spanning 
en ontspanning en een hoop creativiteit zijn de belangrijkste 
ingrediënten.
Dinsdag 20 augustus, van 13u30 tot 16u30
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GOAL! GOAL! GOAL! GOOOAAAL! 
i.s.m. Sportdienst Oudenaarde
Droom en adem jij voetbal? Kom dan mee voetballen op ons 
miniterrein. Wie weet treed jij wel in de voetsporen van een  
Rode Duivel?
Dinsdag 20 augustus, van 13u30 tot 16u30
Stedelijke sporthal, Rode Los 1, 9700 Oudenaarde
Meebrengen: Sportkledij. Schoenen met zwarte zolen zijn niet 
toegelaten in de sportzaal.

WE ARE THE CHAMPIONS! 
i.s.m. Sportdienst Oudenaarde
Ook de kleinsten onder ons bieden wij de kans om kennis te maken 
met de populaire balsport (mini)voetbal.
Woensdag 21 augustus, van 13u30 tot 16u30
Stedelijke sporthal, Rode Los 1, 9700 Oudenaarde
Meebrengen: Sportkledij. Schoenen met zwarte zolen zijn niet 
toegelaten in de sportzaal.

LEGO WEDO 2.0:  
BOUW JE EIGEN ROBOT
i.s.m. De Bonte Bouwplaats
Stap voor stap bouwen we met de hulp van LEGO onze eigen robot. 
Na het bouwen gaan we verder met programmeren tot onze robot tot 
leven komt!
Woensdag 21 augustus, van 13u30 tot 16u30

HET SCHATKISTSPEL i.s.m. De Krawaten
Duik mee met ons in de wondere wereld van de schatkist en ga mee 
op fantasie-, zoek- en avonturenspel!
Donderdag 22 augustus, van 13u30 tot 16u30
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SPETTER PIETER PATER, LEKKER IN 
HET WATER i.s.m. Sportoase Oudenaarde
Voel je net als Alfred Jodocus Kwak een eend in het water en kwaak 
erop los op de vele speelelementen of haal alle kracht uit je vleugels 
en overwin de obstakelrun.
Donderdag 22 augustus, van 13u30 tot 16u30
Sportoase Oudenaarde, Prins Leopoldstraat 91, 9700 Oudenaarde
Meebrengen: zwemkledij

CIRCUSVOORSTELLING:  
MAGIC CIRCUS i.s.m. Magic Circus
Om de zomer feestelijk af te sluiten, eindigen we met een niet 
te missen circusspektakel met clowns, humor, acrobatische 
dierennummers (konijnen, cavia’s, kippen, katten…) en zoveel meer!
Vrijdag 23 augustus, van 13u30 tot 16u
Speelplein ZAP – BroeBELschool, Wortegemstraat 14-16, 
9700 Oudenaarde
Opmerking: avondopvang voorzien tot 18u00.

Inschrijven: Inschrijven is verplicht en kan vanaf 20 februari, 13u30, 
via de webshop op www.oudenaarde.be of op de jeugddienst tijdens 
de openingsuren. Alle activiteiten dienen op voorhand betaald te 
worden bij inschrijving.
Vanaf het derde ingeschreven kind kan je een korting 
genieten. Deelname aan de activiteiten van Krullewiet 
is fiscaal aftrekbaar en kan gedeeltelijk door het 
ziekenfonds worden terugbetaald.
Voor elk nieuw kind dient op 
voorhand bij de jeugddienst 
een gegevensfiche te worden 
ingevuld. 
 
Meer info: zie p. 33
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THEMAKAMPEN JEUGD/SPORT

KABOUTER SPORTMUTS 
Samen gaan we op zoek naar de kleinste kaboutertjes van het bos. 
Met allerlei kabouterspelletjes leren we het bos spelenderwijs kennen. 

CIRCUSKAMP 
We leren alles van acrobatie tot… Kan jij rijden op een eenwieler? 
Kan jij jongleren met balletjes, doekjes of met nog iets anders? Aan 
het eind van de week zijn we omgetoverd tot echte circusartiesten. 
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    MA. 26 — 
VR. 30 AUG.
7.30— 18u
(activiteiten: 9.30 – 16u)

€ 55
(inwoners Oudenaarde)

€ 75
(niet-inwoners Oudenaarde)

€ 15 (OK-pas)

Stedelijke sporthal
Rode Los 1, 9700 Oudenaarde

info & inschrijving
jeugdcentrum@oudenaarde.be
T 055 33 44 90
sportdienst@oudenaarde.be
T 055 31 49 50
www.oudenaarde.be

extra
Er wordt tijdig een mail verstuurd met alle 
nodige informatie voor het themakamp. 

JEUGD SPORT
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Inschrijven: Inschrijven is verplicht en kan vanaf 20 februari, 13u30. 
Inschrijven kan via de webshop op www.oudenaarde.be of op de 
jeugddienst tijdens de openingsuren.

Het themakamp dient vooraf betaald te worden bij inschrijving. 
Vanaf het derde ingeschreven kind kan je een korting genieten. 
Het sportkamp is fiscaal aftrekbaar en kan gedeeltelijk door het 
ziekenfonds worden terugbetaald.

Annuleren? Indien je kind door omstandigheden niet aanwezig kan 
zijn op het kamp, verwachten we dat je vijf werkdagen op 

voorhand annuleert.

Meebrengen: de kinderen brengen telkens een 
lunchpakket mee in een herbruikbare brooddoos, 
een herbruikbare beker of opvulbare drinkfles 
en voorzien sportkledij. Er worden drie gratis 
drankjes en een vieruurtje aangeboden. 

WOE. 20 FEB. 19

INSCHRIJVINGSDAG 

VOOR DE  

THEMAKAMPEN
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JEUGD SPORT

UITSTAPPENWEEK

Een hele week te land, ter zee en…
in de roetsjbaan van Bellewaerde
tussen de beesten van Planckendael
in het water van Aqualibi
in het zand van Blankenberge
tussen de magie van Disneyland

Inschrijven: Inschrijven is verplicht en kan vanaf 20 februari, 13u30. 
Inschrijven kan via de webshop op www.oudenaarde.be of op de 
jeugddienst tijdens de openingsuren. 
 
Meebrengen: de kinderen brengen dagelijks een lunchpakket, 
drankje(s) en een koek/stuk fruit mee in een makkelijk draagbare 
rugzak. De kinderen mogen dagelijks 5 euro zakgeld mee hebben. 
Aangepaste kledij in functie van het weer.

    MA. 26 — 
VR. 30 AUG.

€ 160
(inwoners Oudenaarde)

€ 160
(niet-inwoners Oudenaarde)

€ 40 (OK-pas)

8 15
J

JC Jotie
Hofstraat 14, 9700 Oudenaarde

info & inschrijving
jeugdcentrum@oudenaarde.be
T 055 33 44 90
www.oudenaarde.be

extra
Er wordt tijdig een mail verstuurd met 
alle nodige informatie per uitstap (uur 
van vertrek en aankomst, benodigdheden, 
contactgegevens animatoren, …). 
.

e50
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VERMINDERD TARIEF
OUDENAARDSE KANSENPAS (OK-PAS) 

Wat?
De OK-pas (Oudenaardse kansenpas) is een initiatief van 
de werkgroep kansen voor cultuur. Intussen werken OCMW 
Oudenaarde, stad Oudenaarde en talrijke vrijwilligers, verenigingen 
en organisaties hiervoor samen.
Oudenaardse inwoners met een beperkt budget hebben recht 
op een OK-pas. Via de OK-pas willen we cultuur, sport, vrije 
tijd… toegankelijk maken! Met een OK-pas kan je bij heel wat 
verenigingen, organisaties, scholen en evenementen tegen 
verminderd tarief deelnemen aan tal van activiteiten op het vlak van 
cultuur, sport en vrije tijd.

Meer info?
www.ocmwoudenaarde.be/nl/kansenpas-ok-pas 

Contact
Sociaal Huis
Meerspoort 30, 9700 Oudenaarde
T 055 460 663 of 055 460 654
okpas@ocmwoudenaarde.be
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EXTERNE SPORTKAMPEN

Voetbalkamp (Kwik Eine)
8-11 april // 8-11 juli 
info: Luc Dekens – 0478/98 09 08 – luc.dekens@telenet.be

Voetbalkamp (Atletico vzw i.s.m. VV Volkegem)
1-5 juli 
info: Eddy Van Oost – 0499/ 76 05 88 – info@atletico.be

Atletiekkamp (Atletiek Oudenaarde)
15-17 april // 29 juli-2 augustus 
info: Wendy Gosseye – wendygosseye@hotmail.com –  
www.jongkasvo.be 

Tennisstage (Tennisclub Oudenaarde)
4-8 maart  // 1-5 juli // 8-12 juli // 15-19 juli //  
19-23 augustus // 26-30 augustus
info: www.tc-oudenaarde.be 

Rugbykamp (Rugby Rhinos Oudenaarde)
8-10 april // 15-17 april // 19-23 augustus
info: Karel Vandenbroucke – 0472/ 25 38 70 – 
jeugd@rugby-oudenaarde.be 

Badmintonkamp (Vlabad)
26-28 augustus
info: Ignace Van Bost – www.vlabad.be/jeug/zomerkamp

Danskamp (Break and Dance)
8-12 juli // 26-30 augustus // 12-16 augustus //  
19-20 augustus
info: Greet Roosen – breakanddance@yahoo.com – 
www.breakanddance.be

Windsurfkamp (Windsurfclub Absolut)
30 juni-1 juli // 1-5 juli  // 8-12 juli // 15-19 juli // 
22-26 juli // 27-28 juli // 29 juli-2 augustus // 5-9 augustus
info: Bart van Maelzaeke – www.absolut.be
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OPENINGSUREN & LOCATIES 

JC Jotie
Hofstraat 14, 9700 Oudenaarde
T 055 33 44 90
jeugdcentrum@oudenaarde.be
www.facebook.com/jcjotie 
www.jotie.be 

Tijdens het schooljaar
ma. gesloten
di 8.30 – 12u / 13.30 – 18u
wo. 13.30 – 17u
do. 8.30 – 12u / 13.30 – 17u
vr. 13.30 – 19u
Tijdens schoolvakanties
ma. – vr. 7.30 – 12u

Sportdienst 
Rodelos 1, 9700 Oudenaarde
T 055 31 49 50
sportdienst@oudenaarde.be 
www.facebook.com/sportdienstoudenaarde
www.oudenaarde.be/sport 
ma. – vr. 8.30 – 12u / 13.30 – 16u

KABK
Maagdendale 31, 9700 Oudenaarde
T 055 31 34 01
kabk@oudenaarde.be 
ma. 13.15 – 20.30u
di. 13.15 – 16.30u
wo. 13.15 – 20.30u
vr. 16.30 – 20.30u
za. 9 – 12.45u / 13.15 – 17u

SAMW&D
Parkstraat 2a
9700 Oudenaarde
T 055 39 03 60
muziekadmin@oudenaarde.be

JEUGD

SPORT

KUNST-
ONDERWIJS
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Cultuurdienst
Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde
T 055 33 51 35 
cultuur@oudenaarde.be 
ma. 08.30 – 12u / 13.30 – 17.30u
di. – vr. 8.30 – 12u

Mou Museum 
Stadhuis, Markt 1, 9700 Oudenaarde

Zomerperiode (maart – september)
di. – vr. 9.30 – 17.30u
za., zo. en feestdagen: 10 – 17.30u
ma. gesloten
Winterperiode (oktober – februari)
di – vr. 9.30 – 17u
za. – zo. 14 – 17u 
ma. en feestdagen gesloten

Bibliotheek
Markt 35, 9700 Oudenaarde
T 055 30 19 33 
bibliotheek@oudenaarde.be 
ma. 14 – 18u
di. 14 – 20u
woe. 14 – 18u
do. 10 – 18u
vr. 14 – 20u
za. 10 – 16u

Huis van het Kind en kinderopvang
Meerspoort 30, 9700 Oudenaarde
T 055 33 51 24 
huisvanhetkind@oudenaarde.be 
ma.– vr. 8.30 – 12u / 13 – 17u
vakantieopvang Kattekwaad: op afspraak

BIBLIOTHEEK

CULTUUR

HUIS VAN 
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KALENDER 
DOORLOPEND

FEB. – JUN. De drie musketiers // Het Oudenaarde van Adriaen p. 3-4

MAART
1 – 30 MRT. Jeugdboekenmaand p. 6
4 MRT. Coco p. 13
4 – 8 MRT. Vakantieopvang Kattekwaad p. 14
4 – 8 MRT. Themakamp Krokus p. 15

APRIL
8 – 12 APR. Sportkampen p. 19
18 APR. OK-Swaree p. 21
8 – 19 APR. Speelplein ZAP p. 22
8 – 19 APR. Krullewiet p. 25
8 – 19 APR. Vakantieopvang Kattekwaad p. 34
24 APR. Buitenspeeldag p. 36

JUNI
29 JUN. Kadeefeesten p. 39

JULI-AUGUSTUS
JUL.–AUG. Proef jij wat ik proef? p. 41
1 – 5 JUL. Themakampen jeugd/sport p. 43
2 JUL.– 29 AUG. Vakantieopvang Kattekwaad p. 45
8 – 12 JUL. Sportkampen p. 46
8 JUL. – 23 AUG.  Speelplein ZAP p. 48
8 JUL. – 23 AUG. Krullewiet p. 51
26 – 30 AUG. Themakampen jeugd/sport p. 63
26 – 30 AUG.  Uitstappenweek p.65

N°2  //  
F E B.
— AU G .  1 9

FEBRUARI 
6 FEB. Inschrijvingsdag themakamp Krokus
20 FEB. Inschrijvingsdag activiteiten jeugd/sport, 

Krullewiet & uitstappenweek 
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